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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Имплантати 
за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 11.02.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 1:  
 
 У партијама 23/1 и 23/2, наручилац је, за лечење прелома натколенице односно 
потколенице, навео: Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију – сет. Вероватно омашком 
нису унешене техничке карактеристике спољашњих фиксатора тако да се на конкурс могу јавити 
многи регистровани добављачи па и они са спољашњим фиксатором од пре 50 година који су 
скоро свуда у свету напуштени. Обраћамо се са молбом да комисија размотри овај захтев и 
донесе одговарајућу одлуку. 

Техничке карактеристике произвођача XXXXX за наведене партије су и то: 

23/1 Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице са носачима спојница и 
спојницама са клик механизмом – сет, 

23/2 Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице са носачима спојница и 
спојницама са клик механизмом – сет. 

Одговор 1:  
Техничке карактеристике добара који су предмет партије 23 описане су на начин који 

је објективан и одговара потребама здравствених установа за чије потребе се набавка 
спроводи, и не ограничавају нити онемогућавају било којег понуђача да учествује у 
предметном поступку јавне набавке, што је у складу са чланом 10. Закона о јавним 
набавкама, односно обавезом Наручиоца да у поступку јавне набавке омогући што је могуће 
већу конкуренцију. 

Имајући у виду наведено, Наручилац остаје при опису утврђеном у техничкој 
спецификацији за партију 23. 
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